สำหรับลูกคาบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย (Product Catalog: Savings Account)
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย (ประเภทมีสมุดคูฝาก/ไมมีสมุดคูฝาก)
บัญชีเงินฝากทีใ่ หอสิ ระกับการออม ฝากถอนไดทกุ วันไมจำกัด
จำนวนครั้งและจำนวนเงิน
(บัญชีประเภทไมมีสมุดคูฝาก ลูกคาตองสมัครบัตรเดบิตดวย)

ขอมูลบัญชี
เงินฝากสะสมทรัพย
อัตราดอกเบี้ยตอป
จำนวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ำ
คารักษาบัญชี
ชองทางในการติดตอ

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยขวัญบัวหลวง
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย ที่ใหความคุมครองประกันชีวิตสูงสุด
ถึง 10 เทาของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเปนพิเศษ
ใหความคุมครองชีวิตไมวาจะเสียชีวิตจากการเจ็บปวยหรือ
อุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ เพียงมียอด
เงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป

เปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
500 บาท
5,000 บาท
50 บาทตอเดือน สำหรับบัญชีที่ไมเคลื่อนไหวตั้งแต 1 ปขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกวา 2,000 บาท
บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
• เปนผลิตภัณฑที่มีสิทธิประโยชนใหความคุมครองประกันชีวิต
• ผูเปดบัญชีตองมีอายุ 5 - 60 ป
• คาเบี้ยประกัน รอยละ 1.00 ตอป แตปจจุบันคิดคาเบี้ยประกันรอยละ0.50 ตอป
ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเขาบัญชี
ณ วันสิน้ งวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถนุ ายน และธันวาคมของทุกป) หรือในวันที่
ปดบัญชี แลวแตกรณี
• การเปดบัญชีสามารถเปดไดมากกวา 1 บัญชีขึ้นไป แตจะไดรับความคุมครอง
ทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไมต่ำกวา 5,000 บาทและไมเกิน 200,000 บาท
• ใหความคุมครองโดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
• คาเบี้ยประกันไมสามารถนำไปลดหยอนภาษีได
• ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียด ความคุมครอง และเงื่อนไขกอนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

ขอควรระวัง

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยบัวหลวงเอ็กซตรา
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยทใ่ี หความคุม ครองประกันภัยอุบตั เิ หตุ
แกเจาของบัญชี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเทากับ 20 เทา
ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีกอนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน
สูงสุดไมเกิน 10,000,000 บาท

2,000 บาท

• เปนผลิตภัณฑที่มีสิทธิประโยชนใหความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุม
ตามขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2)
• ผูเปดบัญชีตองมีอายุ 15 - 69 ป
• อัตราดอกเบีย้ ของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยบวั หลวงเอ็กซตราจะต่ำกวาบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยปกติ โดยสวนตางของอัตราดอกเบีย้ ทีล่ ดลง 0.25% ตอป เปนคาบริการ
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนดานประกันภัย
• การเปดบัญชีสามารถเปดบัญชีได 1 บัญชีตอรายลูกคา และเปดบัญชีในนาม
บุคคลเดียวเทานั้น
• ใหความคุมครองโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• ความคุมครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปดบัญชี หรือเมื่อเจาของบัญชีมีอายุครบ 70 ป
โดยความคุมครองสิ้นสุดในวันครบรอบวันเกิด ณ เวลา 24.00 น. หรือเมื่อเจาของ
บัญชีไดขอใชสิทธิเรียกรองและไดรับคาสินไหมทดแทนขอใดขอหนึ่งตามตาราง
คาทดแทนที่กำหนดไวในเงื่อนไขความคุมครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝาก
สะสมทรัพยบัวหลวงเอ็กซตรา ขอตกลงคุมครอง (อ.บ.2)
• บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยบัวหลวงเอ็กซตราจะเปลี่ยนประเภทเปนบัญชีเงินฝาก
สะสมทรัพยปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เจาของบัญชีมีอายุครบ 70 ป หรือธนาคาร
ไดรับแจงสิ้นสุดความคุมครองจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• อาชีพทีไ่ มรบั ประกันภัย คือ พนักงานสงเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ
จักรยานยนตรับจาง กรรมกร คนงานเหมืองแร คนงานกอสราง อาสาสมัคร
บรรเทาภัยและชาวประมง
• ผูซื้อควรทำความเขาใจในรายละเอียด ความคุมครอง และเงื่อนไขกอนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

• การทำธุรกรรมขามเขต ขามผูใหบริการ อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
• ไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมเกินจำนวนตามที่กฏหมายกำหนด
• บัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ไมอยูภายใตความคุมครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
• หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที

เอกสารฉบับนี้เริ่มใชตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบการขายของเจาหนาที่สาขา
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เอกสารแสดงผลิตภัณฑบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย (Product Catalog: Savings Account)
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ขอมูลบัญชี
เงินฝากสะสมทรัพย
อัตราดอกเบี้ยตอป
จำนวนเงินเปดบัญชีขั้นต่ำ
คารักษาบัญชี
ชองทางในการติดตอ

ขอควรระวัง

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพยทม่ี สี ทิ ธิประโยชนเปนพิเศษจากบัญชีสะสมทรัพยปกติ ไมกำหนดจำนวนเงินขัน้ ต่ำในการเปดบัญชี ไมมคี า บริการรักษาบัญชีเงินฝาก
รวมทัง้ ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายป ในกรณีสมัครบัตรเดบิตเพือ่ ใชคกู บั บัญชี
เปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ไมมีขั้นต่ำ
ไมมีคารักษาบัญชี
บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
• ผูเปดบัญชีตองเปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย ที่เปนผูมีรายไดนอย ภายใตโครงการสวัสดิการแหงรัฐ หรือผูมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป
• การเปดบัญชีสามารถเปดบัญชีได 1 บัญชีตอรายลูกคาตอธนาคาร และเปดบัญชีในนามบุคคลเดียวเทานั้น
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑจากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเปนบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยปกติ โดยธนาคารจะแจงใหผูฝากทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กรณีเขาเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
2. ผลรวมของยอดเงินเขาบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
3. ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
4. บัญชีไมมีการเคลื่อนไหวติดตอกัน 24 เดือน
5. ผูเปนเจาของบัญชีไมเขาเงื่อนไขของการเปนผูมีสิทธิเปดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
• กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเปนบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยปกติหากบัญชีดังกลาวไมเคลื่อนไหวตั้งแต 1 ปขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกวา 2,000 บาท
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการคิดคาบริการรักษาบัญชีเงินฝากเชนเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพยปกติ
• การสมัครบัตรเดบิตเพื่อใชกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เปนสิทธิ์ของผูขอเปดบัญชีในการเลือกใชบริการตามความสมัครใจ โดยบัตรเดบิตที่ใหสิทธิประโยชนรวมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน มีดังนี้
1. บัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย
2. บัตรบีเฟสต สมารท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย แรบบิท
• การใชบัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐานทำธุรกรรมอาจมีคาธรรมเนียม โดยอัตราคาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของธนาคาร
• การทำธุรกรรมขามเขต ขามผูใหบริการ อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
• ไดรับการคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากสถาบันคุมครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยไมเกินจำนวนตามที่กฏหมายกำหนด
• บัญชีเงินบาทของผูมีถิ่นที่อยูนอกประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ ไมอยูภายใตความคุมครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม
• หากมีขอสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที
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เอกสารประกอบการขายของเจาหนาที่สาขา

